FYLLINGSDALEN MENIGHET
ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2)
Ca. 4 - 6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga.

L = liturg
ML = medliturg
A = alle
Sist revidert 14.05.2018

Side 1

PRAKTISK INFORMASJON
L = liturg
ML = medliturg
A = alle

Toalett i kjelleren.
Handicaptoalett i 1. etasje, innerst i kontorfløya.
Teleslynge virker best i framme i stolfeltet rett til høyre når en kommer
inn.
Nattverdbrødet er glutenfritt, og vinen alkoholfri.
I denne folderen er det angitt hvor menigheten står og sitter. Den som av
en eller annen årsak har behov for å sitte under større deler av
gudstjenesten, kan selvsagt gjøre det.
Barn må gjerne bevege seg i kirkerommet under gudstjenesten, gjerne
sammen med en voksen. Det fins et bord med leker og tegnesaker bak i
kirken, til venstre når en kommer inn hovedinngangen.

Nødutganger.
I tillegg til hoveddøra har vi to utganger:
Døra bak til høyre går ut i menighetssalen, om en da fortsetter rett fram er
det to dører som åpner ut i det fri.
Døra bak til venstre (bak trappa til orgelgalleriet) går ut i en gang, som har
dør videre rett ut.
I tilfelle evakuering er det samlingssted på kirkens parkeringsplass.
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I. SAMLING
Klokkeringing
Informasjon om dagens gudstjeneste.
Informasjonen avsluttes med: La oss være stille for Gud
Kort stillhet
Tre klokkeslag
Preludium og inngangssalme
Før inngangssalmen spilles et preludium, normalt som forspill til salmen, eller synges en
korsang. Det kan være en prosesjon under preludiet/forspillet og/eller inngangssalmen.

Inngangsord
L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.
Samlingsbønn

A Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt
for å møte din kjærlighet og sannhet.
Send oss din Ånd
og gjør oss åpne for det du vil gi oss.
La ditt ord slå rot i våre hjerter,
så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg
og tjener deg i alle ting.
Bønnerop KYRIE

A

Musikk: Mari Tesdal Hinze
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Lovsang GLORIA Utelates i fastetida.
L/ML

A

Musikk: Mari Tesdal Hinze

Dåp i gudstjenesten skjer her. Dåpsliturgien står i et eget hefte.
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II. ORDET
Første lesning Dagens klokker leser fra det gamle testamente. Menigheten sitter.
ML Det står skrevet hos/i …
ML Slik lyder Herrens ord.
Salme Salmen etter første eller andre lesing kan erstattes av korsang eller
musikkinnslag.

Andre lesning Dagens klokker leser fra det nye testamentet utenom
evangeliene. Menigheten sitter.

ML Det står skrevet hos/i...
ML Slik lyder Herrens ord.
Salme
Evangelium Menigheten står.
L Det står skrevet i evangeliet etter…
L Slik lyder det hellige evangelium.
Preken
Slutter med:

L Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og

er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet.
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Trosbekjennelse CREDO Har det vært dåp i gudstjenesten, faller
trosbekjennelsen bort her.

L La oss bekjenne vår hellige tro. Menigheten står.
A Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen. Menigheten setter seg.

Salme
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III: FORBØNN
Syndsbekjennelse
L La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.

A Gud, du kjenner og elsker oss alle.
Vi har gjort deg imot.
Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre.
Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre.
Tilgi oss for Jesu skyld.
A

Forbønn for kirken og verden
Vanligvis brukes Forbønn 3 (Gudstjenesteboka side 2.57) med noen lokale tilpassinger. Liturgen
kan velge andre alternativer, se gudstjenesteboka side 2.54-2.60.
I fastetida brukes Litaniet (Salmeboka nr. 980.1) som forbønn.
Forbønnen ledes helst av en medliturg. De enkelte bønneavsnitt kan leses av flere.

ML/L La oss be for kirken og verden.
Hvert bønneledd avsluttes med Gud vi ber eller Det ber vi deg om, Gud

Forbønns-svar:

A

Forbønns-svar, siste gang:

A
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Vi minnes de døde og ber for de sørgende
ML/L
Vi reiser oss og minnes dem i vår menighet det er holdt gravferd for siden
sist vi var samlet.
Menigheten står.
Navnene leses opp.
Kirkevert tenner lys i lysgloben for hvert navn som blir lest.
Kort stillhet

ML/L Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
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Sal 90,12

IV. NATTVERD
Salme. Menighetens takkoffer. Offerformål opplyses i informasjonen om

dagens gudstjeneste. Kollekt tas opp i benkeradene mens salmen synges. Takkofferet
bæres fram mens alterbordet dekkes.

L Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi
deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er
blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med
Herren Jesus Kristus.

A Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen.
Menigheten reiser seg, og blir stående under nattverdliturgien

L Vi lovpriser deg, evige Gud,

du som har skapt verden og alt som er i den.
Det er i deg vi lever, beveger oss og er til.
Sammen med din menighet i himmelen og på jorden
lovsynger vi ditt hellige navn:

(Nattverdbønn D, Gudstjenesteboka s. 2.77)

Hellig SANCTUS
A
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Musikk: Mari Tesdal Hinze

L Vi takker deg, all godhets kilde. Du sendte din Sønn. Han ble korsfestet og
stod opp fra de døde. Han åpnet skriftene og åpenbarte seg for sine venner
da han brøt brødet og gav dem. Nå ber vi deg: La din Ånd komme over oss
og over dine gaver, så våre øyne åpnes, og vi kjenner ham igjen som vår
korsfestede og oppstandne Frelser.
Innstiftelsesordene VERBA
L Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød,
takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp
som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter
måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye
pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte
som dere drikker det, til minne om meg.
Troens mysterium
L Stort er troens mysterium.

A Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen.
Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.
L Hellige Gud, gi oss brennende hjerter, så vi i undring og glede tar vare på
ditt ord og viser barmhjertighet mot den som lider. Bli hos oss, også når vi
tviler og sørger. Gå med oss, inntil savn og smerte har veket for evig jubel
og lovsang.
Herrens bønn

A (sier fram)
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
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Fredshilsen PAX
L La oss hilse hverandre med et tegn på fred.
Menigheten hilser hverandre med håndtrykk og kan si

«Guds fred» eller lignende.

Brødsbrytelse
L Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.
Vinen som vi drikker, gir oss del i Kristi blod.
Du Guds Lam AGNUS DEI

Musikk: Mari Tesdal Hinze

L Kom, for alt er gjort ferdig.
Utdeling
Intinksjon, d.v.s at nattverdgjestene får et brød og dypper det i vinen.
Barn og andre som kommer fram, og som viser at de ikke skal motta nattverden,
veldignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning.
Samtidig med nattverdmåltidet kan folk gå og tenne lys i globen eller legge fra seg
steiner ved foten av korset.
Utdelingsordene lyder slik:

Kristi kropp, gitt for deg.
Kristi blod, utøst for deg.
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Fredsønske

L Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige
legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder.

A Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.
Måltidets avslutning

L Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss
del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse.

A Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

V. SENDELSE
Salme Menigheten står, og blir stående til tre ganger tre bønneslag er ferdige.
Velsignelse
L (sier) Ta imot Herrens velsignelse.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

A (sier) Amen.
Tre ganger tre bønneslag
Kunngjøringer kan evt. komme her.
Postludium evt. m/utgangsprosesjon
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